Referat af beboerrådsmøde den 25. april 2005
Til stede: Anders (10, 4. th.), Andreas (10, 5. th.), Espen (10, 4 tv.), Jesper (8, 2. th.), Jon (707) og
Lykke (10, 4 tv.)

Afbud:

Berit (8, 2. th.), Britta (6, 5. th.), Esther (8, 1. tv.) og Rasmus (701)

1. Valg af dirigent
Jesper blev valgt.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

3. Godkendelse af sidste mødes referat
Pga. sen udsendelse af referatet fra sidste møde, valgte Beboerrådet at udskyde godkendelsen til
næste møde.

4. Meddelelser:
A. Fremlejerepræsentanten stopper. Beboerrådet takker for det store stykke arbejde Berit har
udført. Ny fremlejerepræsentant bliver Lykke (10, 4 tv.).

B. Den ene tarmboss (Tine) stopper, da hun snart flytter. Kollegiet mangler dermed en

tarmboss. Kontakt tarmbosserne på tarmbosserne@kollegiegaarden.dk hvis du vil høre mere.

C. Der mangler folk til at tale beboernes sag under renoveringen! Så meld dig under fanerne i
byggeudvalget på byggeudvalg@kollegiegaarden.dk.

D. Den ene rengøringsdame er stoppet. Rengøringen er derfor pt. neddroslet indtil der bliver
fundet en ny.

5. Forslag:
A. Tillidsposter

Der er indkommet et forslag om at der oprettes en ny tillidspost: systemadministrator.
Forslagsstilleren mener at en betalt systemadministrator vil kunne sikre at netværket på
kollegiet fungerer bedre.

Beboerrådet er enig i at netværket ikke fungerer optimalt og at der skal findes en løsning, da
det for mange studerende er vigtigt at have internetadgang. Rådet mener dog ikke
umiddelbart at en ny tillidspost vil være den rigtige løsning.

Beboerrådet beder det nye bolignetudvalg (se punkt 6) om at undersøge, hvordan vi sikrer et
velfungerende netværk.

B. Rengøring

Der er indkommet er forslag om at der søges konsulentbistand til at få forbedret

rengøringsrutinerne og evt. købt nyt udstyr. Baggrunden er, at det er svært at skaffe og
fastholde rengøringspersonale til kollegiet, pga. arbejdsvilkårene.

Beboerrådet bifalder forslaget, men vil vente med at følge op på det, indtil der er ansat en ny
inspektør, da det vil være ham der skal lede rengøringen. Endvidere mener beboerrådet at vi
skal vente til renoveringen er overstået og rengøringssituationen er normaliseret.
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6. Kabel-TV

TDC er utilfredse med den nuværende aftale, hvor TDC skal afregne med den enkelte lejer i
lejlighederne og vil i stedet have en samlet løsning, hvor alle har den samme programpakke og det
er kollegiet der står for opkrævningen (som en del af bolignetbetalingen).

Beboerrådet mener ikke at alle skal pålægges udgifter til kabel-TV og vil derfor gerne fortsætte
med den nuværende aftaleform – evt. hos en anden udbyder.

Der nedsættes et bolignetudvalg, der skal undersøge fremtiden for kabel-TV, telefonsystem og

netværk på kollegiet. Udvalget består af følgende personer: Andreas (10, 5. th), Espen (10, 4. tv),
Jon (707) og Jesper (14, 2. tv).
7. Telefonsystem

Telefonsystemet er forældet og både abonnementet og samtalepriserne er meget dyre.
Bolignetudvalget skal derfor finde en nyt system.
8. Personmangel

Der mangler engagerede folk i kollegiets udvalg. Det er synd for det sociale liv på kollegiet og
beboerrådet vil derfor arbejde på at engagere flere folk.

Det skal i første omgang ske ved sociale arrangementer, hvor beboerne har mulighed for at mødes
og hygge sig på tværs af gangtilhørsforhold. Håbet er at det vil motivere flere beboere til selv at
lave arrangementer på kollegiet.

Jon (707) og Anders (10, 4. th) genopliver filmudvalget – så glæd jer til filmhygge i tarmen :)
9. Formanden

Formanden har travlt og vil træde tilbage, hvis beboerrådet ikke mener han opfylder sine
forpligtigelser.

Beboerrådet er meget tilfredse med formandens embedsførelse og opfordrer ham til at fortsætte.
10. Inspektørens kontortider
Inspektøren vil gerne flytte sin kontortid.

Beboerrådet er indforståede – inspektøren kan selv fastlægge sine kontortider. Beboerrådet ser
dog gerne, at kontortiden ikke er den samme alle ugens dage.
11. Kopimaskine og printer

Kollegiet betaler en ikke ubetydelig leje for vores kopimaskine. Da der ikke er mange, udover
sekretæren, der bruger kopimaskinen, har beboerrådet besluttet at opsige lejemålet af
kopimaskinen.o

Sekretæren får i stedet en printer til udskrift at indkaldelser, referater og lignende.
Det overvejes at afskaffe kollegiets printer, da mange har problemer med den og fordi nogle

beboere stjæler store mængder papir. Beboerne opfordres til at melde ud om de bruger printeren.
12. Eventuelt
Næste møde: 7/6 kl. 19.00.

På vegne af Beboerrådet
Espen 10, 4 tv.
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